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وجه ی مارکس با تهای اصلی کتاب سرمایهکنند که جنبهچکیده: منتقدان اغلب ادعا می

داری ایجاد شده، دیگر موضوعیت ندارد. این مقاله به تغییراتی که بعدها در سرمایه

کند که این ادعا، عمدتاً مبتنی بر کژفهمی یا کژتصویر کردن در مورد استدلال می

کتابِ سرمایه به جای یک اثرِ نظری، به عنوان یک اثرِ سبکِ کتاب است. برای مثال، 

لید ی توکه اثری مرتبط با شیوهشود؛ یا به جای اینتوصیفی در نظر گرفته می

در نظر گرفته  –طور کلی به –داری داری محسوب شود، در ارتباط با سرمایهسرمایه

جاناتان  1ویا فدریچی،های سیلطور خاص به استدلالشود. در ادامه، این مقاله بهمی

های در تلاش برای رد کردنِ موضوعیت نظریه 4و پل سوئیزی 3پل. آ. باران 2اِشپربر،

 پردازد. این مقالهبازتولید توان انجام کار و گرایش نزولی نرخ سود نزد مارکس، می

خورد زیرا منتقدان، تاحدودی سبکِ کتاب سرمایه ها شکست میگوید که این تلاشمی

 اند. را درک نکرده

سیاسی، روش مارکس، موضوعیت  کلمات کلیدی: کارل مارکس، سرمایه، نقد اقتصاد

 مارکس

( اشاره کرده است، منتقدان مارکس ادعا 2111) 5طور که تری ایگلتونهمان

نسبت به روزگارِ مارکس به طور نامعلومی تغییر یافته »داری کنند که نظام سرمایهمی

ت ی نخسبه چالش کشیدن نیمه« های او دیگر موضوعیتی ندارند.رو، ایدهاست؛ ازاین

است که  داری اکنون نظامیین ادعا دشوار است. برخلاف روزگارِ مارکس، سرمایها
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لتی داریِ دوداریِ رقابتی جای خود را به سرمایهی زمین را بلعیده است. سرمایهتمام کره

ی اخیر بسیار افزایش یافته است. گذاری در چند دههو انحصاری داده است. نقش سرمایه

دا کرده ای زنانه پیرفته هستند، چهرهیی که از لحاظ فناوری پیشهانیروی کار در کشور

 رسد بین جهان و بسیاری از چیزهاییدیگر غلبه ندارند. به نظر می« ایصنایع کارخانه»و 

، شباهت اندکی وجود دارد. سرمایهکه برای ما اهمیت دارد و دنیای توصیف شده در 

ح و بسط داده شده است: گسترش سرمایه به ویژه وضعیت بنیادینی که در جلد اول شر

از طریق استخراج ارزش اضافی کار کارگر در فرآیند تولید مستقیم. بنابراین من بخش 

 مارکس یهادهیاخواهم بخش دوم را هم )طور که نمیکشم. هماناول را به چالش نمی

کنم ن میهایی از او که گمای مرسوم یعنی طرح ایده( با شیوهندارند وضوعیتم گرید

بلکه قصد دارم این ادعا را با روش  (1)کماکان موضوعیت دارد، به چالش بکشم.

دلال ی ارتباطی که این استتری مورد پرسش قرار دهم. یعنی با طرح پرسش دربارهاساسی

 (2)کند.داری با عدم موضوعیت نظریات مارکس فرض میبین تغییرات سرمایه

 نیاز ا یسرعت و آسانبه کند،یم انیب گلتونیاکه  یااستدلال در شکل ساده نیا

 گریمارکس د یهادهیکه ا رسدیم جهینت نیبه ا افتهی رییتغ یدارهیکه سرما تیواقع

 . مشخصاًستین طوردر حالی که ایناست؛  یهیگذار بد نیاعتبار ا گویا .موضوعیت ندارد

از موضوعیت از مارکس را  یادهیهر ا ،یدارهیسرمادر  یرییکه هر تغ ستیدرست ن

داخت ای پربندی سادهرو، نباید به این مسئله در قالب چنین صورتازاین .کندخارج می

های ؛ و در هر مورد به استدلالردیموردتوجه قرار بگمورد -به-بلکه باید بر مبنای مورد

اص خ هایداری و برخی ایدهمیانجی نیاز است تا بین برخی تغییرات خاص در سرمایه

 اند، پیوند ایجاد کند.  که از قرار معلوم موضوعیت خود را از دست داده

هایی این مقاله روی چند استدلال برجسته متمرکز است. مشخصا آن دسته از استدلال

های مشخصِ مارکس و شرایط خاصی که دیگر کنند تا بین برخی ایدهکه تلاش می

پردازم که ( می2112برقرار نیست، رابطه ایجاد کنند. من به ادعاهای سیلویا فدریچی )
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را نادیده « کارِ بازتولیدی زنان»، خاص زمان خود طیمتأثر از شراعقیده دارد مارکس 

داری ناپذیرِ تولید سرمایهدر زمان او، این نوع کار هنوز به بخش جداییگرفته است چون 

ی گویند که توسعهپردازم که میتبدیل نشده بود. در ادامه به دو استدلال دیگر می

کند. استدلال عیت خارج میی گرایش نزولی نرخ سود را از موضوداری، نظریهسرمایه

( است که در بیوگرافی اخیر او از مارکس b2113نخست مربوط به جاناتان اِشپربر )

داری مرتبط است که در آن ی منسوخ سرمایهمطرح شده است. این نظریه به یک نسخه

)که  1یابد. استدلال دیگر که توسط مکتب مانتلی ریویووری به سرعت افزایش نمیبهره

بال شود( در نیم قرن گذشته قاطعانه دنی انحصاری نیز شناخته میوان مکتب سرمایهبه عن

ر فرض گرفته است؛ دداری رقابتی را پیشی مارکس سرمایهشده این است که نظریه

کنونی، دیگر موضوعیت  3یو انحصارهای چندجانبه 2انحصارهانتیجه به خاطر تسلط 

 ندارد. 

تاب ی سبکِ کاین موارد بپردازم، تأملات جامعی را درباره یکه به مطالعهقبل از این

کنم؛ زیرا این ادعا که این کتاب موضوعیت خود را از دست داده سرمایه مطرح می

که است، عمدتاً بر مبنای کژفهمی یا کژتصویر کردن سبکِ کتاب است. اول این

تشریح  چه کهطباق آنیک اثر نظری است، نه توصیفی. بنابراین، عدم اناساساً  سرمایه

کند( و چیزی که در دنیای واقعی مشاهده رسد که تشریح میکند )یا به نظر میمی

تولید  یشیوه سرمایهکه موضوع کنیم، لزوماً گواه عدم موضوعیت آن نیست. دوم اینمی

داری. بنابراین شکست این کتاب در کشف ی سرمایهداری هست، نه کل جامعهسرمایه

                                                      
1 Monthly Review school 
2 monopolies 
 زمانی به وجود میآید که چند عرضهکنندهی Oligopoly انحصار چندجانبه یا 3

نمونه  یبازار حضور داشته باشند. در کشور ما، خدمات مخابرات کیمحدود، در 
 یها داراخودرو، تا مدت دیصنعت تول نطوریاز انحصار چندجانبه است. هم یخوب

بوده است. یتیوضع نیچن  
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داری لزوما مترادف با عدم موضوعیت آن نیست. به ی سرمایههای جامعهبرخی جنبه

نظر من، مکتب مانتلی ریویو به خطای اول و استدلال فدریچی به خطای دوم تعلق دارد 

 تری دارد(. )خطای اِشپربر پیچیدگی کم

مورد نیاز -به-طور که بالاتر اشاره کردم، چون در این بحث به رویکرد موردهمان

ه ی کلی کی ادعاهای موجود بپردازم. امیدوارم با طرحِ این نکتهتوانم به همهیم، نمیدار

، عمدتاً بر مبنای خطا درمورد سبکِ سرمایههای مارکس در ادعای عدم موضوعیت ایده

ریزی کنم که سایر ادعاها نیز با استفاده از آن تکذیب این کتاب است، روشی را طرح

 ای دیگران ایجاد کند. شود و یک جستار مفید بر

تواند اشتباه کند اما زمانی که یک اشتباه مشخص، بارها و بارها تکرار هرکسی می

شناساییِ  (3)های سیاسی و/یا مادی دارد.توان ادعا کرد که این تکرار، پایهشود، میمی

م که پردازاین مسئله فراتر از قلمرو این مقاله است. من به سادگی به این واقعیت می

کننده های مجابخطاهای پرسش اصلی، صرفاً شناختی نیست؛ در نتیجه فقط با استدلال

 رود.   از بین نمی

 

 سرمایه اثری نظری است؛ نه توصیفی
ست، شویم متفاوت ابا آن مواجه می سرمایه دراین واقعیت که دنیای امروز با دنیایی که 

به این معنا نیست که این کتاب موضوعیت خود را از دست داده است یا حتی نسبت 

تاب نیز با ک سرمایهبه زمانِ نگارش خود، موضوعیت کمتری دارد. دنیا در زمان نگارشِ 

او در جلد دوم های زیادی داشت و مارکس کاملاً به آن آگاه بود. برای مثال، تفاوت

افق بورژوازی است... جایی که معاملاتِ تجاری  وارِاین امر نمونه»گوید: می سرمایه

بط با ی تجارت مرتی تولید به شیوهکند تا به جای بنیانِ شیوهتمام ذهن مردم را پر می

ی بازاریِ بین با وجود این، او اصرار داشت که رابطه«. آن نگاه کنند؛ و نه برعکس
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ت متکی بر سرشاساساً »دارها و کارگران( ی توان انجامِ کار )سرمایهدار و فروشندهخری

 )مارکس« شود.ی تجارت. یعنی دومی از اولی ناشی میاجتماعیِ تولید است؛ نه شیوه

1992:191) 

داری از زمانِ مارکس تا کنون چه اندازه بنابراین، پرسش این نیست که آیا سرمایه

که آیا این تغییرات بزرگ و مهم بوده است. پرسش این یا حتی این تغییر کرده است و

 ها ارائه داده کاملاًاز آن سرمایهاست: این واقعیت که مسائل نسبت به تصویری که 

تاب حقی است که به این کاست، چه اهمیتی دارد؟ آیا این واقعیت انتقاد بر تغییر کرده

ی آن است؟ مارکس این قبیل انتقادات را ی نابسندگیِ نظردهندهوارد شده و نشان

ها به آن و توصیف پدیده« علم»بینی کرده بود و مکررا با تمایز قائل شدن بین پیش

 کند:استدلال می سرمایهپاسخ داده بود. او در جلد اول 

تحلیل علمیِ رقابت تنها زمانی ممکن است که ماهیت درونیِ سرمایه را بفهمیم؛ 

آشکارِ اجرام آسمانی تنها برای کسی قابل درک است که از طور که حرکات همان

 هایی که برای حواس محسوس نیست.ها آگاه است؛ حرکتحرکات واقعی آن

 (1991:433)مارکس 

صاد اقت یعنی مکتبی را که در تقابل با -« اقتصاد عامیانه»مارکس در جلد سوم 

با   -متمرکز بود هادهیپد فیتوص یرو، کاردویر دیویو د تیآدام اسم «یِعلم» یِاسیس

 :کندینقد می شکل و ماهیت آن، مقایسه

مندسازی و توجیه مفهوِم تر از تفسیر، روشاقتصاد عامیانه در واقع چیزی بیش

اند. ... اما اگر نمودِ چیزها هایی است که در روابط تولید بورژوایی گرفتار شدهعامل

کس )مار .خواهند بود دهیفایتمام علوم ب باشد، خوانی داشتهها هممستقیماً با ماهیتِ آن

1991:951) 

 آورد:وبیش مشابهی مینویسد، استدلال کمها بعد به دوستی میای که سالو در نامه
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ه آن ن –شود نمود چیزها متفاوت هستند اقتصاددانِ عامیانه وقتی مغرورانه مدعی می

. کند کشف بزرگی انجام داده استفکر می –شان را افشا کرده باشدی درونیکه رابطه

رد، گیکه عمیقاً به نمود چسبیده و آن را به عنوان اصل در نظر میدر واقع او برای این

 (1111)مارکس  از خودش متشکر است. پس چرا اصلاً علم وجود دارد؟

ی که در اها به شیوهبنابراین مارکس در تلاش نبود تا با توصیف اجزاء و روابطِ آن

به »رسد، تفسیری از آن جامعه ارائه دهد که داری به نظر میی سرمایهجامعهسطح 

 یافشای رابطه»سروکار داشت؛ یعنی « علم»در عوض او با « نمودها چسبیده باشد.

 ها.بین اجزاء و روابط ظاهریِ آن« درونی

وعیتی ضبا توجه به این هدف، به نظر من ارزیابی این کتاب از نظرِ انطباق با ظواهر مو

که آیا معاملات تجاری و بازارهای مالی که بر اخبار و ندارد. برای نمونه، از لحاظ این

اذهانِ بورژوازی تسلط دارند، بر کتاب هم سیطره دارد. به جای آن، این اثر را باید از 

 ی ارزیابی کرد. درون روابط یافشامنظر میزانِ موفقیت در 

 

 سرمایهی وجه مشخصه
نادیده »داری را های مهم سرمایهبرخی جنبه سرمایهشود که ادعا میاغلب مصرانه 

است. برای  «نیافتهتوسعه»ها و یا تلقی آن از این جنبه« از قلم انداخته است »یا « گرفته

س ی مارکنظریه»ی مانتلی ریویو اخیرا نوشته است: ( نویسنده2114) 1مثال، هتر براون

اند، دداری مهم میهی که جنسیت را برای فهم سرمایهدر رابطه با شکل دادن به نظرگا

یکی از اهداف یا هدف « داریدرکِ سرمایه»گیرد که او فرض می« نیافته است.توسعه

داری است، به های مهم سرمایهجا که روابط جنسیتی از جنبهاست. از آنسرمایه کلی 

                                                      
1 Heather Brown 
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را از موقعیت  ایهسرمتری از روابط جنسیتی است تا دنبال تدارک نظرگاه کامل

 آن را رها کرده، نجات دهد.  ای که نویسندهنیافتهتوسعه

نام  سرمایه است. این اثر به یک دلیل سرمایهتفسیر مهمی از به نظر من این سوء

اق داری اتفچه در سرمایهی آنچه که باید دربارهی آنهمهگرفته است. اسم این کتاب 

ر نیست. این اثداری بدانید ی سرمایهچه که لازم است دربارههر آنیا  افتد بدانیدمی

مشخصاً روی سرمایه متمرکز شده است؛ فرآیندی که ارزش در آن و از طریق آن 

 یشود. این دربارهتری از ارزش تبدیل مییابد و یا به مقدار بزرگمی 1خودگستری

د و تکرار شود )تجدیزتولید میشود، چگونه بااین است که خودگستری چگونه تولید می

ها و شود( و چگونه کل فرآیند به طور ناقص در تفکر و مفاهیم مرسوم اقتصاددانمی

 یابد. ها بازتاب میکاسب

گرا گرا است. بین داشتن تمرکزِ خاص و تقلیلتقلیل سرمایهاین بدان معنا نیست که 

ند جایی نوشته باشد که فرآی کنم مارکس دربودن، تفاوت اساسی وجود دارد. فکر نمی

ها داری مهم است و باقی فرآیندخودگستری ارزش تنها چیزی است که درون سرمایه

ل های دیگر تأثیرگذار بوده و این شاید دلییابد. ارزش روی بسیاری چیزبه آن تقلیل می

شتباه ا داریی سرمایهچیز دربارهاصلی این است که کتابی درباره سرمایه با کتابِ همه

ری های دیگر به خودگستشود. اما شناخت روابط درونی به معنای تقلیل چیزگرفته می

 ارزش نیست. 

البته همیشه این حس وجود دارد که فلان کتاب با موضوع خاص، مسائل دیگر را 

را کنیم که چاما ما معمولاً از این انتقاد نمی «از قلم انداخته است»  ای« گرفته دهیناد»

ی ها در حوزهی تحلیلآشپزی، دستورالعمل تعویض روغن ماشین یا همه یک کتاب

رای طرح ب سرمایهاز قلم انداخته است. این اتهام که  ایگرفته  دهینادالملل را سیاست بین

                                                      
1 self-expands 
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 افتد ناموفق بوده است،چه که درون آن اتفاق میداری و آنهای سرمایهبسیاری از جنبه

 اسب و غیرمنصفانه است. از نظر من به همان نسبت نامن

 

 محدود کردن قلمرو
، باید حدودی را که مارکس سرمایهبرای درک کردن میزان اهمیت موضوع اصلی 

ی بسیار برای آن قائل شده بود در نظر بگیرید. او در اصل قصد داشت که نقدی با دامنه

گسترده منتشر کند که نه تنها با اقتصاد سیاسی بلکه با فلسفه، حقوق، اخلاق، سیاست، 

 1144در سال –زندگی مدنی و شاید مباحث دیگر سر و کار داشته باشد. اما خیلی زود 

نتیجه گرفت که پرداختن به تمام این  -سرمایهسال قبل از انتشار جلد یک  23یعنی 

( در نتیجه 1925:211موضوعات در یک کار واحد مفید نخواهد بود. )مارکس 

 کیالکتیبه جز فصل آخر که به انتقاد از د- 1144های اقتصادی و فلسفی نوشتهدست

مرکز صرفاً روی اقتصاد سیاسی مت -افتی هگل اختصاص یفلسفه یو به طور کل یهگل

 (1925:211بود. )مارکس 

به نقد خود از اقتصاد سیاسی بازگشت، طرح نگاشتن  1152-51زمانی که مارکس در 

اثری را در سر داشت که از شش کتاب و یک مقدمه برای پیوند دادن آنها، تشکیل 

ارِ مزدی، چهارم دولت، داری، سوم کشده بود. کتاب اول سرمایه، دوم مالکیت زمین

گیرد. های اقتصادی را در برمیپنجم تجارت خارجی و کتاب پایانی بازار جهانی و بحران

صل پردازد، در چهار فکرد که کتابی که به سرمایه میاین طرح کلی همچنین تصور می

ی سهامی )مالکیت سهام( نوشته سرمایه به طور کلی، رقابت، نظام اعتباری و سرمایه

ولید شد: فرآیند تد. در نهایت بخش سرمایه به طور کلی شامل سه سرفصل عمده میشو

-121صفحات  1922سرمایه، فرآیند گردش سرمایه و سود و بهره. )به روسدولسکی 

 نگاه کنید( 11
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قلمرو کارِ موردنظر خود را حتی از  1151یا  1152بدین ترتیب، مارکس تا سال 

بود، محدودتر کرد. این طرح صرفاً شامل مباحث اقتصادی انجام داده  1144چه که در آن

شد )با یک استثنای جزئی در کتاب با موضوع دولت( و گرچه این مباحث به طور می

ادی ی ابعاد اقتصرسد کلیهگیرد اما به نظر نمیای را در برمیی گستردهبالقوه زمینه

رسد این طرح جایی برای آن یداری را پوشش دهد. برای مثال، به نظر نمجوامع سرمایه

قانونی  های اقتصادی روابطمندی از مصرف، جنبهداشته باشد که مارکس بتواند تلقی نظام

فرما، گران خویشداری )مثلاً صنعتدارانه درونِ جامعه سرمایهیا تولید غیرسرمایه

 دارانه و تولید خانگی( ارائه دهد. وکارهای غیرسرمایهکسب

( 1111یا  1115که از مارکس باقی مانده، هشت سال بعد )در  تنها طرح دیگری

منجر به تولید کاری مشتمل بر چهار کتاب شد: فرآیند گردش مالی سرمایه، اَشکال این 

 1922 یلسک)به روسدوی اقتصاد سیاسی مثلاً نظریه« تاریخ نظریه»فرآیند به طور کلی و 

وبیش به سه جلد در نهایت کم . سه کتاب نخست این مجموعه(دینگاه کن 13ه صفح

ی بخش چهارم، پس از مرگ مارکس نشدههای ویرایشنوشتهتبدیل شد و دست سرمایه

 منتشر شد.  1های ارزش اضافینظریهتحت عنوان 

رح در طتوجه داشته باشید که سه کتاب اول مشابه همان چیزی است که مارکس 

به عنوان یکی از « سرمایه به طور کلی»برای بخش  1152-51های ش در سالاگسترده

ای حدوداً رو، مارکس در بازهی سرمایه، در ذهن داشت. از این های کتابی دربارهبخش

ر کند، خواست منتشای را که میگیری قلمروِ نقد اقتصاد سیاسیهشت ساله به طور چشم

 تنها در یک سرمایهجلد  محدود کرد. در ابتدا قرار بود اکثر موضوعات مورد بحث سه

اب اول تر از کتبخش در یک کتاب پوشش داده شود؛ کتابی که شامل سه بخش بیش

 شد. پنج کتاب دیگر می یعلاوهبه

                                                      
1 Theories of Surplus-Value 
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ی کتاب اول و پنج کتاب دیگر آمد؟ مارکس ماندههای باقیچه بر سرِ بخش

د گوید، میش سرمایهچه که بعداً تبدیل به جلد سوم نویس آن( در پیش1991:215)

قرار داشت « ی این کتابنظام اعتباری و رقابت در بازار جهانی در خارج از محدوده»

کند که جا اشاره میاو در همان« ی محتمل آن بود.مربوط به ادامه»و به جای آن 

در  291، ص 1991را مد نظر دارد )« ی رقابتی ویژهمطالعه»کماکان نگارش یک 

شامل یک تلقیِ  سرمایهدهد مارکس قصد نداشت که ان می( که نش421مقایسه با ص 

امی، ی سهمندی از سرمایهفاقد تلقیِ نظام سرمایهی رقابت باشد. مند دربارهجامع و نظام

دولت یا تجارت خارجی است. از سوی دیگر، مارکس تمام این موضوعات را 

 د. مرتبط باش کند اما تا زمانی که به موضوع بحث اصلیوگریخته مطرح میجسته

مطرح  1152-1های که چندین کتاب و بخش که در طرح سالبنابراین، دلیل این

وجود ندارد این است که مارکس عامدانه قلمروی کار خود را  سرمایهشده بود در 

قابل  نویسی ناکامی او در تولید یک پیشمحدود کرد. در نتیجه این حذفیات نتیجه

 . نیست سرمایهانتشار از تمام 

طرح چه که مارکس در حداقل برخی از آن سرمایهرسد با این حال، به نظر می

در کتاب دوم درباره مالکیت -ها را  داشت قصد مطرح کردن آن 1152-1 یهاسال

شود. رانت ارضی در بسیاری شامل می -ی کارِ کار مزدیداری و کتاب سوم دربارهزمین

ی مزد کارِهای مطرح شده است. جنبه سرمایهوم مند در جلد ساز جاها و به صورت نظام

 ی فروش و خریدگیرد: فصل ششم دربارهدر نقاط مختلف جلد اول مورد بحث قرار می

ها؛ نوسانات اشتغال و دستمزدها در ی دستمزدتوان انجامِ کار ؛ بخش مختصری درباره

عمد یک بحث ( به1991:113بخش هفتم بحث انباشتِ سرمایه. از سوی دیگر، مارکس )

گوید این موضوع گیرد و میها را قلم میگوناگونِ دستمزد« اَشکال»ی جامع درباره

 « شود.ی است و به همین دلیل به این اثر مربوط نمیکارِ مزدی ی ویژهمتعلق به مطالعه»
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رفته، مشخص نیست که مارکس از ابتدا تا چه حد قصد اشاره کردن به همروی

که ی را داشته است. در هر صورت، از اینکارِ مزدداری و زمینهای مالکیت جنبه

وم های دوم و سابتدا قرار بود در کتابی موضوعاتی است که در دربرگیرنده سرمایه

مند ی نظامهاتوان به آسانی نتیجه گرفت که این اثر عامدانه بحثسرمایه مطرح شود، نمی

عنوان بخشی از نقد اقتصاد سیاسی خود در تر به ی چیزهایی را که مارکس پیشدرباره

خش طور گفت که سرمایه تنها با بتوان ایننظر گرفته بود، حذف کرده است. بلکه می

خواست به آن بپردازد، ( می1144چه که مارکس در ابتدا )قبل از سال کوچکی از آن

 سروکار دارد. 

 

 چرا مارکس قلمرو را محدود کرد؟
کم ی من دستچرا قلمروی نقد اقتصاد سیاسی مارکس به شدت محدود شد؟ به عقیده

وازانه کرد، بسیار بلندپرکه نقدی که او در ابتدا تصور میدو دلیل وجود دارد. یکی این

ای در سر داشت، اما با بالا رفتن سن و ابتلا به طلبانههای جاهبود. او در آغاز برنامه

 ی اثری موجه و قابل قبول، تعدیل شد. و برای ارائهبیماری، انتظارات ا

حال، این پاسخ کافی نیست. شمار نسبتاً زیادی از نویسندگان هستند که نقدی  با این

ی اقتصاد سیاسی، فلسفه، حقوق، اخلاق، سیاست و کنند که طیف گستردهرا ارائه می

دی را در طی چند سال به شود و احتمالًا برخی دیگر چنین نقزندگی مدنی را شامل می

بود. ای ندهد: مارکس چنین نویسندهرسانند. این دلیل دیگری به دست ما مینتیجه می

ی نبود چون مارکس، چنین متفکری نبود. او دارهیسرما یدرباره زیچکتابِ همه سرمایه

مند و هگلی بود که دقیق، وسواسی و متفکری برآمده از سنتِ دیالکتیکی، روش

اقعی و»کرد. مارکس مشخصاً در تلاش بود تا از با شروع از اَشکال انه عمل میموشکاف
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« سامان از یک کلبهادراکِ نا»اجتناب کند زیرا این کار معادل آغاز کردن با « و عینی

 (. 1923:111است )مارکس، 

ی خود برای که چرا طرح اولیهی ایندر نظر گرفتن توضیح خود مارکس درباره

ی را که با فلسفه، حقوق، اخلاق، سیاست و زندگی مدنی در کنار اقتصاد سیاسی تولید اثر

گفتار کتاب گر باشد. او در پیشتواند روشنسر و کار داشت رها کرد، می

ها غِنا و تنوع مباحثی که باید به آن»گوید: های اقتصادی و فلسفی مینوشتهدست

نوشتم که من در قالب جملات قصار می گنجیدبپردازیم، تنها در صورتی در یک اثر می

)مارکس، « دهد.بندیِ مستبدانه را میی موجز تصویر یک اسلوبو یک ارائه

سفی و ی فلزمان به جنبهگیرد تا وقتی تلاش نکند همعلاوه او نتیجه می( به1925:211

ندی بتواند بهتر استدلال را صورتهای موضوع مورد بحث خود بپردازد، میدیگر جنبه

تلفیق نقد معطوف به نگرورزی با نقد خودِ موضوعات مختلف کار مناسبی نیست. »کند: 

 )همان(.« سازدشود و دنبال کردن آن را دشوار میچون مانع بسط یافتن استدلال می

مانده را از این این بدان معنا نیست که مارکس در تلاش بود تا مباحث باقی

در « سهنفتنهایی و فیبه»ها را ها حذف کند؛ بلکه به این معناست که آننوشتهدست

مند مورد بحث قرار نگرفتند بلکه صرفاً در گرفت. این مباحث به صورت نظامنظر نمی

ی موضوعات و کنندهره شده است. او سه معیار تعیینها اشاای به آنهای ویژهبزنگاه

باشد.  «در ارتباط متقابل»که با اقتصاد سیاسی کند. اول اینها را مطرح میمحل طرح آن

که او این موضوعات که در محل این ارتباط مورد بررسی قرار گیرد. سوم ایندوم این

 ها در ارتباط قرار گیرد )همان(.آن کند که خودِ اقتصاد سیاسی بارا تنها زمانی مطرح می

های خود نوشته« خودِ اقتصاد سیاسی»یقین گفت منظور از توان بهتقریباً می

ه کجا کی اینگیری دربارهها است. از این رو، مارکس پس از تصمیمداناقتصادسیاسی

پیش  رها را ددانی اقتصادسیاسیبه موضوعی خارج از اقتصاد سیاسی اشاره کند، شیوه

 گرفت. 
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 -گونه که در آثار بعدیهمان –جا علت ظاهری این تصمیم این است که او در این

ک یا درونی. این سب« ماندگاردرون»درگیر نقد اقتصاد سیاسی بود؛ به ویژه یک نقد 

هایی را در کجا مطرح کند، بر که چه چیزی اینهای او دربارهمارکس بود؛ تصمیم

به  که چه چیزیی کارکردِ جهان یا اینهای آزادانه و خلاقانه، فهم او از نحوهانتخاب

تصاد  اقهای او را تا حد زیادی تاریخِ پیشیننظر خودش مهم بود، مبتنی نبود. تصمیم

 کرد. سیاسی که مورد نقد مارکس بود، محدود و تعیین می

طور که در شواهد متنی خواندم، مارکس در تکامل نقد اقتصاد سیاسی خود، به همان

ه انتشار آماد یکه او برا ییدر مورد کارها ژهیوبه وفاداری نیاماند. ها وفادار این شیوه

: هیو جلد اول سرما 1159نقد اقتصاد سیاسی او در  ای برمقدمه صادق است؛کرده بود، 

با  سهیکارها در مقا نیمنتشر شد. )ا 1112اول آن در  ینقد اقتصاد سیاسی که نسخه

ر دحدودتر م فکری انیو انحراف نسبتا اندک، جر حاشیهاو،  یمنتشرنشده یکارها

 کی.( را در بر داشتاستدلال  نیا یشناختروش یبه ساختاربند ترشیو توجه بنگارش 

 یادیتا حد ز دهد،یو کجا مورد بحث قرار م چه زمانیرا  یزیاو چه چ کهنیا گر،یبار د

صاد ماندگار اقتشود که مارکس درگیر نقد دروناین واقعیت محدود و تعیین می توسط

داری یا حتی اقتصاد ی سرمایهی یک تفسیر مستقل از جامعهسیاسی است، نه ارائه

 داری. سرمایه

ی اقتصادی در معنای محدود آن نیست. او با البته نقد مارکس منحصر به نقد اندیشه

داری و چگونگی کارکرد و ی تولید سرمایهی ماهیت شیوهارهای دربی گستردهدرجه

جاست که این مباحث مستقل نیست. این کند. اما نکته اینآن بحث می 1کژکارکردی

ها تعبیر شوند. آن« جهان به زعمِ مارکس»ها به عنوان نوعی سوءتفسیر است که آن

که چه چیزی را ی اینمارکس برا« هایانتخاب»عناصر نقد اقتصاد سیاسی او است. 

                                                      
1 malfunctions 
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ش ی اقتصاد سیاسی ازپیای مطرح کند، عمدتاً توسط اندیشهکجا، چگونه و در چه زمینه

 شود. موجودی که مورد انتقاد مارکس بود، تحمیل می

به یک  تبدیل سرمایهی روش مارکس در که نوشتن تفسیر دربارهمتأسفانه با این

ها های مهمی وجود ندارد که در آناز جنبهکار دمِ دستی شده اما هنوز درک چندانی 

نیست و گاهی اوقات حتی به معنای مناسب کلمه، « او»روش مارکس مشخصا برای 

شود و به جای آن پاسخی است که با موضوع موردنظر او محدود روش محسوب نمی

، به پیگیری او در مورد دیالکتیک «روشِ مارکس»شده است. شاید بهتر باشد به جای 

 (4)ی مورد انتقادش ارجاع دهیم. هابژ

 

 فدریچی
 بسط یافته 1921ی نقد فمینیستی مارکس را ...که از دهه( »2112:91سیلویا فدریچی )

 کند. استدلال مرکزی این نقد این است که: مطرح می« است

زد: ناتوانی او در فهم کار مولد میداری به این دلیل لنگ تحلیل مارکس از سرمایه

در شکلی به جز تولید کالا و به تبع آن نابینایی در قبال اهمیت کار مولد ارزش 

رسید دارانه... اگر مارکس به این نتیجه میی زنان در فرآیند انباشتِ سرمایهنشدهپرداخت

ولید نشده برای بازتداری باید مبتنی بر میزان عظیمی کار خانگیِ پرداختکه سرمایه

ی توان انجام های مولد به منظور کاهشِ هزینهز این فعالیتزدایی انیروی کار و ارزش

ترقی ناپذیر و مداری را اجتنابی سرمایهکار باشد، شاید کمتر تمایل داشت که توسعه

 (2112:92)فدریچی،  تلقی کند

چرا مارکس مصرانه کار مولد زنان را »پرسد: ( در ادامه می2112:94فدریچی )

تی مارکس وضعیت پرولتاریای صنع»پاسخ او این است که  بخشی از« گرفت؟نادیده می

کند و کار خانگی زنان به ندرت بخشی بیند، تشریح میطوری که میزمان خود را آن
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 دهد که تحلیلنشان می« زمانِ خود»تمرکز روی توصیف به جای نظریه و « از آن بود.

 ه فاقد موضوعیت نیست. داری در زمانِ ما کمتر موضوعیت دارد؛ گرچمارکس از سرمایه

مِ باره که به زعی اول، ادعای فدریچی در اینکجای این تلقی اشتباه است؟ در وهله

سیار ترین حالت باست، در کم «یو مترق ریناپذاجتناب انهدارهیسرما یتوسعه»مارکس 

کننده است؛ زیرا بیش از حد گسترده و فاقد شرایط لازم است. گذشته از این گمراه

است، در واقع مارکس « مترقی»های مهم دارانه در تمام جنبهی سرمایهث که توسعهبح

دارانه به بدتر شدن شرایط در ی سرمایهگوید که توسعهمی سرمایهدر فرازی مشهور از 

شی سرمایه   کفرآیند کار، تبدیل شدن دوران زندگی کارگر به دوران کار و  تشدید بهره

طور که سرمایه انباشت همان»شود. بدین ترتیب، منجر میاز کارِ زنان و کودکان 

«. شودمی ناگزیر بدتربه -صرف نظر از دریافتیِ بالا یا پایین–شود، وضعیت کارگر می

 (1991:299)مارکس، 

ناپذیر دانسته، باید دارانه را اجتنابی سرمایهدر مورد این ادعا که مارکس توسعه

د داری گذر کننی سرمایهی کشورها باید از مرحلهگفت او هرگز تصور نکرد که همه

رفته گیری کرد که اگر انقلابی در کشورهایی که به لحاظ فناوری پیشو در نهایت نتیجه

یافته روی دهد، کشورهای کمتر تر توسعهها در کشورهای کمزمان با انقلابهستند هم

د. )به داری اجتناب کننی سرمایهحلهتوانند واقعاً از گذر از مریافته هستند که میتوسعه

 (1913شانین )ویراست( مراجعه کنید، 

پردازد، برگردیم: کار عمدتاً اما بگذارید به موضوع اصلی که فدریچی به آن می

رستی دزنان که به بازتولید توان انجام کار )توانایی کار کردن( اختصاص دارد. او به

شدت متأثر از چنین کاری است. در ادامه او به داریکند که انباشتِ سرمایهاشاره می

نید و این بنسبت به اهمیت این مسئله آسیب می« نابینایی»کند که مارکس از ادعا می

 شود. می« داریتحلیل او از سرمایه»امر مانع تکامل 
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توان پذیرفت که مارکس درنیافته است که بازتولید توان انجام کارِ کارگران، نمی

است. این واقعیت آشکاری است و « نشدهپرداخت یِ کار خانگ یمیعظ زانیم»مستلزم 

سال پیش  151سخت است باور کنیم که کسی نتوانسته این را بفهمد. به ویژه کسی که 

ت شو، مراقبوسازی بخش بزرگی از خدمات غذایی، خدمات شستیعنی قبل از کالایی

 زده است. از کودکان و ... قلم می

در فهم کار مولد ارزش در  مارکس یناتوان»ی ن، نظر فدریچی دربارهعلاوه بر ای

ست کننده است. واقعیت این ادر بهترین حالت بسیار گمراه« کالا دیبه جز تول یشکل

ی ارزشِ او، تولید کالا مترادفِ کار مولد ارزش است. در میان تمام که در نظریه

ارزش مصرفی. در نتیجه، در میان انواع  محصولات کار، تنها کالاها ارزش دارند؛ نه فقط

ند. کارزش ایجاد می -نه صرفاً اشیاء و کارهای موثر مفید –کارها، تنها کارِ مولدِ کالا 
ارکس در م کند کهگویی تقلیل پیدا میهمانبدین ترتیب، استدلال فدریچی به این (5)

 ناتوان بود!  کالا دیبه جز تول یفهم کار مولد ارزش در شکل

 جاست که فدریچی مخالفتیالبته او حق دارد با مارکس مخالف باشد. اما نکته این

این امر ناشی از تمرکز مفروض او بر تشریح « ناتوانی ]مارکس[ در درک»ندارد که 

خاص،  طوربه است. بلکه فدریچی به جای رد کردن یک مسئله« ی خویشزمانه»شرایط 

شمارد. طور عام مردود میارزش مارکس را به یبه طور ضمنی ساختار مفهومی نظریه

که هر نوع تولید غیرکالایی به عنوان مولد ارزش در نظر گرفته این ساختار به محض این

نوان به ع سرمایهجا که ساختار مفهومی ریزد. و از آنکلی فرو میشود، بلافاصله و به

 زاند. ریی ارزش است، آن را نیز فرو میی نظریهیک کل بر پایه

پرداز توان در ناتوانی نظریهدرست است که ساختار مفهومی عمومی یک نظریه را می

جو کرد. اما در این مورد بسیار نامحتمل است، چراکه بر فهم چیزی خاص جست

نقد اقتصاد سیاسی است و ساختار مفهومی  سرمایهطور که بالاتر توضیح دادم( )همان

های طور خاص مقولهشود. بهدش مشخص میآن تا حد زیادی بر اساس هدف نق
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بندی شده در کتاب مانند کالا و ارزش، برگرفته از اقتصاد سیاسی مورد نقد او دست

تفاده ترین تغییرات اسشده یا با کمهای پذیرفتهاست. مارکس از این اصطلاحات در قالب

دهد، ارائه می ماندگاری از اقتصاد سیاسیکه نقد درونتواند درحالیکند و نمیمی

 برخلاف این انجام دهد.  

باره که مارکس کارهای مولد زنان را نادیده گرفته است، نظر فدریچی در این

ی دارهیسرما یدرباره زیچهمهبه عنوان کتابِ  سرمایهای از گرایش به کژفهمی از نمونه

چی از دریکه بفهمیم چرا کژفهمی است اول باید بفهمیم که منظور فاست. برای این

 نویسد:( می2112:93ی پیشین )چیست. فدریچی در صفحه« نادیده گرفتن»

 های تولید الیافگیرد... او با دقت زیاد پویاییمارکس کار مولد زنان را نادیده می

سد، ری کار مولد میکه وقتی به مسئلهکاود؛ درحالیدارانه را میگذاری سرمایهو ارزش

توانند بخرند و کاری که تولید که کارگران با مزد خود می آن را به مصرف کالاهایی

دهد. به عبارت دیگر، در منظر مارکس نیز مانند طرِح این کالاها نیاز دارد، تقلیل می

کلی نولیبرال، تمام چیزی برای )باز(تولید توان انجام کار مورد نیاز است، تولید کالا و 

نند کسازی اجناسی که کارگران مصرف میبازار است. هیچ کار دیگری در ضمنِ آماده

دهد. هیچ تفاوتی بین یا برای تجدید ظرفیت جسمی و احساسی برای کار روی نمی

 ند. کتولید کالا و تولید نیروی کار وجود ندارد. یک خط مونتاژ هر دو را تولید می

 

 صرفاً بدین معنا نیست که کار مولد زنان در میان« نادیده گرفتن»بنابراین 

مطرح کرده، نیست. یعنی مارکس باید این موضوع  سرمایهموضوعاتی که مارکس در 

کند، در ارتباط است و بحث کرد. این امر مستقیماً با چیزی که او مطرح میرا مطرح می

زتولید اهمیت و حتی برای باشده و ناصحیح است زیرا به اشتباه کار مولد را بیاو تحریف

 کند. یرضروری تلقی میتوان انجام کار کارگر غ
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تا پایان بند نادرست است. « تقلیل آن به مصرف کارگران»چیز از با این حال، همه

کرد به کار کالاهای مصرفی مارکس کاری را که توانایی انجام کار را بازتولید می

تمام آن »گوید که تولید و فروش کالاها نگاه کنید( او نمی 2تقلیل نداد. )به مورد 

؛ «هیچ کار دیگری»است یا « ست که برای )باز(تولید نیروی کار موردنیازچیزی ا

های یعنی به کاری نیاز است که مستقیماً نیروی کار را بازتولید کند و قطعا بین فرآیند

کند، کند و کاری که کالاهای دیگر را بازتولید میکاری که نیروی کار  را بازتولید می

 تمایز قائل است. 

راهی که برای دیدن استدلال پوشالی فدریچی این است که به بخشی از ترین راحت

 سرمایه مراجعه کنیم که خود او در بند بعدی به آن ارجاع داده است. 

حفظ و بازتولید »کند که اذعان می جای تعجب نیست که مارکس علیرغم این

کند ، به سرعت اضافه می«ی کارگر یک شرط لازم برای بازتولید سرمایه استطبقه

های کارگر برای انگیزهدار ممکن است این بار را با خیال راحت به دوشِ اما سرمایه»

داران به دنبال آن هستند که مصرف فردی کارگر ی سرمایهبیندازد. همه خودصیانت از 

 (2( )2112:94)فدریچی،  «را تا حداقل لازم کاهش دهند.

گوید که یک خط مونتاژ واحد کالاها و توان انجام کار  را رو مارکس نمی این از

ت که فرآیندی اسکند. برعکس، او عقیده دارد که بازتولید توان انجام کار  تولید می

 شود که اولاً بازتولیدجا مشخص میمستقیماً دخالت ندارد. از این« دارسرمایه»در آن 

ی کالا تفاوت دارد. ثانیاً به چیزی بیش از تولید و دارانهبا تولید سرمایه توان انجام کار 

 دارهیسرما» تر از آن کهنیاز داریم. چیزی بیش توان انجام کار فروش کالا برای بازتولید 

 .«دندازیب خودهای کارگر برای صیانت از انگیزهراحت به دوشِ  الیممکن است با خ

 داری وجود دارد. در یکبه بیانی دیگر، فرآیندهای متمایز تولیدی در جامعه سرمایه

دارانه کار کارگران مزدبگیر در ترکیب با ابزار تولید کالا تولید فرآیند، تولید سرمایه

نه دارایعنی خارج از سپهر تولید سرمایه« در خانه»در فرآیندی دیگری که کند. می
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افتد، کار ی خانوار در ترکیب با ابزار تولید )کالاهای مصرفی و تجهیزات( اتفاق می

 کند. توان انجام کار خانوار را بازتولید می

دیل تب ی فدریچی برایتوانیم چرخش جدیدی را در شیوهما در پرتو این تمایز می

ی ی سرمایه داری شناسایی کنیم. او نه تنها به شیوهچیز دربارهبه کتاب همهسرمایه 

ه استدلال است، بلک سرمایهدرستی بخشی از موضوع کند که نگرانی او بهمرسوم اشاره می

را به عنوان بخشی از موضوع سرمایه  توان انجام کار  دیبازتولکند که خود مارکس می

اما این کار را به شکل نادرستی انجام داده است. به این ترتیب، دو فرآیند  در نظر گرفته

کند که تولید خانوار را لحاظ نمیطوریدهد بهمتفاوت تولید را در یک گروه قرار می

هیچ تفاوتی بین تولید کالا و تولید نیروی کار وجود »شمارد: و آن را غیرضروری می

 «کند.تولید میندارد. یک خط مونتاژ هر دو را 

کار  هسرمایکنم بحث پیشین نادرستیِ این استدلال را روشن کرده است. گمان می

ا بازتولید ر توان انجام کار دارانه که خود تولید سرمایهبازتولیدی زنان را با تظاهر به این

 گیرد. کند و به همین دلیل، کار بازتولیدی ضرورتی ندارد، نادیده نمیمی

وجود کار بازتولیدی زنان را نادیده  سرمایهممکن است این اتهام که با این حال 

گیرد به دلیل دیگری درست باشد؟ این کتاب قطعاً در این باره بسیار کم حرف می

من  تر از این به این مسئله بپردازد؟زند. پرسش این است که آیا نیازی بوده که بیشمی

ذشته ی تولید )گایه است و بحث آن دربارهی سرمکنم زیرا این کتاب دربارهگمان نمی

و ی اولین فرآیند از دهای تاریخی( صرفاً بحثی دربارهاز تفسیرهای جانبی و تقابل

دارانه یا به ها صحبت کردیم: تولید سرمایهی تمایز آنتر دربارهفرآیندی است که پیش

 «.فرآیند تولید سرمایه»تر عبارت روشن

دامه پیدا ا توان انجام کار تواند بدون بازتولید مستمر ارانه نمیدمطمئناً تولید سرمایه

دید های جها به سر کار بروند و نسلها و سالها و ماهکند. کارگران باید بتوانند هفته

ها هستند باید متولد و تربیت شوند. بدون شک بازتولید گزین آنکارگران که جای
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 دارانهیعنی تداوم فرآیند تولید سرمایه هیسرما دیبازتول یتوان انجام کار  شرط لازم برا

 . است

نیازمند آن بود )یا  سرمایهپرسش این است که آیا این توجیه برای این ادعا که 

کنم که کند؟ من گمان نمیی تولید خانوار بحث کند، کفایت میبایست( که دربارهمی

چنین نیازی وجود داشت. برای بازتولید سرمایه به شرایط متعددی نیاز است. برای مثال، 

ی، اکسیژن و قرارداد ینظام حقوق طور که وجودهاست. همانوجود دولت یکی از آن

دارانه باید راجع به هر آنچه که خورشید ی تولید سرمایهیاهان. چرا اثری دربارهحتی گ

ی ی خود خورشید که شرطی ضروری است. نتیجهتابد صحبت کند؟ و دربارهبر آن می

از یک  فهم آشفته»آن آشفتگیِ ریزبینانه، غیرمنطعف و غالباً غیرضروری خواهد بود. 

های بسیاری ( برای اجتناب از آن با دشواری1923:111یعنی چیزی که مارکس )« کل

باره وجود داشته باشد که مارکس های برحقی در اینمواجه شد. ممکن است استدلال

داده نادیده گرفته است. اما تجدید نظر در برخی از مواردی را که باید مد نظر قرار می

 ها نیست. شرایط لازم جزو این استدلال

ی خود مطرح نکرده به این ایده )که فدریچی در مقالهممکن است پاسخ مشابهی 

واع کند و در واقع اناست( داده شود که کاری که توان انجامِ کار کارگر را بازتولید می

جا که به طور شوند، از آندارانه انجام میهای دیگر که خارج از تولید سرمایهکار

دی ، باید به عنوان کار بازتولیکندغیرمستقیم به ایجاد ارزش و ارزش اضافی کمک می

 1برای سرمایه در نظر گرفته شود. این ایده مبنایی است که بر اساس آن پلگرینو روسی

                                                      
1 Pellegrino Rossi 

مدار و اقتصاددان ایتالیایی و یکی دان، سیاستحقوق

 ی سلطنت ژوییه فرانسه است. های برجستهاز چهره
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عنوان غیرمولد در نظر گرفته بود، را به 1بندی آدام اسمیت که کار قضاوتبه طبقه

 معترض بود. 

ست، روسی جا که سایر کارهای تولید بدون کار قاضی تقریباً ناممکن ااز آن

اقدام  کم با یکاگر نه با همکاری مستقیم و مادی، دست»ها کند که کار آناستدلال می

« کند.پوشی کرد، به سایر اقدامات تولید کمک میتوان از آن چشمغیرمستقیم که نمی

( مارکس مشارکت غیرمستقیم کار قضات را نفی 1919:191)به نقل از مارکس 

ش روسی برای از بین بردن تمایز میان کار تولیدی و بازتولیدی کند، با وجود این تلانمی

ند ... کشمارد: دقیقاً این کار  است که غیرمستقیم در تولید مشارکت میرا مردود می

اضی جا که قنامیم. در غیر این صورت، باید بگوییم از آنکه آن را کار بازتولیدی می

قیم ی غیرمستدهد، پس دهقان تولیدکننده تواند به زندگی ادامهبدون حضور دهقان نمی

 معناست. )همان( هایی از این دست که کاملاً بیعدالت است؛ و مثال

در  چیزچیز با همهکنم که هرچند ممکن است همهبار دیگر به این نکته اشاره می

 چیز پرهیز کرد.  ی همهبارهارتباط باشد، اما بهتر است که از مطرح کردن یک

 

 نرخ نزولی سود نزد مارکس ینظریه
صاد سیاسی های نقد اقتترین جنبهبرانگیزیکی از مناقشه« قانون گرایش نزولی نرخ سود»

داری مولدتر همان مارکس است. این قانون مستقیماً برخلاف بینش رایج که سرمایه

 ههای سیاسی انقلابی دارد کچنین دلالتکند. همعمل می داری سودآورتر است،سرمایه

 های دیگر جای پایاند. اگرچه نظریهنشینی کردهاز آن عقب -هاحتی از چپ–بسیاری 

 وری پایین،داری را در مشکلات خاص و قابل اصلاح )بهرههای اقتصادی سرمایهبحران

مزدهای پایین مزدهای بالا، دستی دولت، دستومرج بازار، مداخلهکسادی تقاضا، هرج

                                                      
1 magistrate 
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های اقتصادی تکرارشونده به دهد که بحرانقانون مارکس نشان میکند، دنبال می و ...(

ناپذیر است. فقط یک نظام داری است و تحت این نظام اجتنابدلیل خود سرمایه

و نه اصلاح نظام -اقتصادی دیگر که ارزش و ارزش اضافی در آن وجود نداشته باشد، 

را ملغی  های اقتصادیابر بحرانداری به تسلیم شدن در برتواند گرایش سرمایهمی -فعلی

 کند. 

کنند که  اند تا ثابتبنابراین عجیب نیست که منتقدان در برابر مارکس تلاش کرده

شود و قانون مارکس از آن رو نامعتبر های فناوری باعث کاهش نرخ سود نمیرفتپیش

ر بلند ی کار  باید ددهندهاست که او موفق نشده ثابت کند تغییرات تکنیکی کاهش

در  (1) ام.جای دیگری به این انتقادات پرداختهمن مدت باعث سقوط نرخ سود شود. 

ی قانون مارکس که به این مقاله مربوط است، خواهم به انتقاد سوم دربارهجا میاین

 داری موضوعیت این قانون را از بین برده است. بپردازم: این انتقاد که تغییراتِ سرمایه

 

 اشپربر
فی مشهور جاناتان اشپربر )استاد تاریخ های اخیر این انتقاد در بیوگرایکی از نمونه

 نگاشته شده« نوزدهمیکارل مارکس: یک زندگی قرن»دانشگاه میسوری( با عنوان 

که مارکس مردی بود که در ی اینی جامع خود دربارهاست. اشپربر با توجه به نظریه

ای آن اش را باید در آن زمان در نظر گرفت نه فردی خود محصور بود و اندیشهزمانه

(، معتقد است که قانون مارکس دیگر موضوعیت ندارد زیرا به دوران 2113:443زمان )

 (9) رفت سریع فناوری تعلق دارد.پیش از پیش

ه ی جدید نیست بلکمارکس در فرض مسلم نرخ نزولی سود در حال بسط یک ایده

آدام  وت مللکند که از زمان انتشار ثرهمان بخشی از اقتصاد سیاسی را که تکرار می

اسمیت به بعد، بدیهی بوده است. این ایده در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم 
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د ای قرار گرفت؛ در بریتانیایی با رشدر  بریتانیا ظهور یافت و مورد موافقت گسترده

کرد، افزایش غیرمداوم و محدود سریع جمعیت که به منابع محدود فشار وارد می

 ... بینش مارکسگسیخته از فناوری صنعتی اولیهک ابداعی ازهموری کار  و یبهره

داری بود؛ نگاه ی سرمایهی رونوشت گذشتهداری، نسخهی سرمایهی آیندهدرباره

 های معاصر او مشترک بود.دانای که میان بسیاری از اقتصادسیاسیماندهعقب

تر شد، این نکته را روشنای در گاردین که در همان زمان منتشر اشپربر در مقاله

 مطرح کرد:

ان با توویکم را میهای مارکس در اوایل قرن بیستدر نظر گرفتن موضوعیت ایده

هایی که در حال حاضر قابلیت تکامل دارند، آغاز کرد. جدا کردن عناصر قدیمی از آن

های وجود دارد... که از نظریه نرخ سود ینزول شیگراها مفاهیمی چون در میان آن

ی شدهی منسوخی نسخهشود و مشخصهاقتصادی آدام اسمیت و دیوید ریکاردو منتج می

وری و بخش بزرگ کشاورزی تحت فشار های پایین بهرهداری با افزایش نرخسرمایه

 .استرشد جمعیت 

یشه رخ سود ری گرایش نزولی نمند اشپربر از توضیح ریکاردو دربارهانتقاد ارزش

وری بخش کشاورزی به دلیل اختصاص یافتن در این فرض او دارد که میانگین بهره

یابد. ریکاردو رشد کاهش میهای قابل کشت برای تأمین غذای جمعیت روبهزمین

افتد، اق میتوجهی که در کشاورزی اتفرفت تکنولوژیکی قابلبینی پیشمشخصاً در پیش

 خورد. شکست می

زولی ی گرایش نگوید توضیح مارکس دربارهال ادعای اشپربر زمانی که میبا این ح

از ریکاردو است، اشتباه است. برعکس، « منتج شده»و « ی رونوشتنسخه»نرخ سود 

می گریزد تا در شیاز اقتصاد می»زند که توضیح ریکاردو ( طعنه می1923:254مارکس )

ی دهندهضاد با ریکاردو است. این نشانو توضیح مارکس کاملاً در ت« آلی پناه بگیرد

 وری به عنوان عامل اصلی کاهش نرخ سود است:بهره -و نه کاهش–افزایش 
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داری رمایهی تولید سی شیوهبه این ترتیب، گرایش نزولی مترقی نرخ سود بیان ویژه

 وری اجتماعی کار  است. ی مترقی بهرهاز توسعه

آن، سقوط  وریر کار  بلکه به دلیل بالارفتن بهرهتوری کمنرخ سود نه به خاطر بهره

 (1991:319)مارکس،  کند.می

ی قانون گرایش نزولی نرخ سود این است که ی خاص بحث اشپربر دربارهجنبه

ی رفته در روایت مارکس با نگاه به واین قانون به صورت شسته -گیری موجز او نتیجه

با توضیحات مشروحش از قانون  -گیردمیی قرن نوزدهمی جای عنوان یک چهرهبه

ولید ی تداری دربارهسرمایه»نویسد: برای مارکس مارکس در تناقض است. اشپربر می

وری کار  در کل اقتصاد افزایش بهره»و « تر و تولید بیشتر سودآورانه استبیش

 (2113:432)اشپربر، « داری، ویژگی اصلی تحلیل مارکس بود.سرمایه

ای که اشپربر مارکس را به ن تناقض آشکار و نیز ابهام مسلم در شیوهبه خاطر ای

دهد، من مطمئن نیستم که او قصد دارد ادعا کند که قانون مارکس ریکاردو پیوند می

وری کشاورزی کاهش یا رکود را در پی مبتنی بر یک فرض منسوخ است که بهره

ون ال او مبنی بر پایان موضوعیت قاندارد. با این حال، قصد اشپربر هرچه که باشد، استدل

مارکس کاملاً وابسته به ادعایی است که مارکس داشت یعنی فرض کاهش یا ایستایی 

ی گیرگوید، نتیجهوری کشاورزی. از آنجا که مارکس در واقع مخالف این را میبهره

 ت. سبرد، اشتباه اوری موضوعیت این قانون را از بین میاشپربر که رشد مداوم بهره

 

 «ی انحصاریسرمایه»مکتب 
داری قانون مارکس را فاقد موضوعیت کرده که تغییر در سرمایهاستدلال دیگر برای این

های است، با ظهور انحصارها و انحصارهای چندجانبه تحت عنوان انواع شرکت
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ی سرمایه»ی پرنفوذ داری غالب در ارتباط است. این استدلال جزء مهمی نظریهسرمایه

 ی مکتب مانتلی ریویو است. «نحصاریا

نیم قرن پیش، پل. آ. باران و پل مارلور سوئیزی از اعضای برجسته این مکتب، 

 یسرمایهرا در « داری انحصاری که مازاد به افزایش گرایش داردقانون سرمایه»

کردند که ها استدلال می( آن1911:22مطرح کردند. )باران و سوئیزی،  1انحصاری

 یه جاب - نرخ سود ینزول شیگرامارکسیستی -قانون کلاسیک»های مختلف نسخه

متضمن یک نظام  -باشد چندجانبه یانحصارها و انحصارها یلایکه تحت است ینظام

گزین قانون مارکس شود زیرا ها جایو این نیاز وجود دارد که قانون آن« رقابتی است

 نظام تغییر کرده است: 

گزین کردن قانون افزایش مازاد به جای قانون نرخ نزولی سود قصد آن ما با جای

ی پرسابقه در اقتصاد سیاسی را مردود بدانیم یا اصلاح کنیم: ما را نداریم که یک قاعده

ی که داری نسبت به زمانصرفاً این واقعیت مسلم را باور داریم که ساختار اقتصاد سرمایه

 باران و)خوش دگرگونی بنیادی شده است. شده بود، دست بندیاین قاعده صورت

 (1911:22 ،یزیسوئ

 بر فرض وجود نظام رقابتی»کنند که قانون مارکس گرچه باران و سوئیزی ادعا می

ها کنند که این ادعا را با سند و مدرک اثبات کنند. آن، اما هیچ تلاشی نمی«مبتنی است

به جای یک اثر نظری، به عنوان یک اثر  مایهسرنه صریحاً بلکه به طور ضمنی، با 

ها در این خصوص که قانون مارکس دیگر توصیفی برخورد کردند. ادعای آن

 داری تغییر کردهموضوعیت ندارد، بر مبنای این واقعیت ساده است که نظام سرمایه

ای رهای مارکس بکه استفاده از استدلالاست؛ نه در تلاشی واقعی برای نشان دادن این

ها نتوانستند به طور که خواهیم دید، آناین نظام تغییریافته غیرممکن است. همان

ها نتوانستند با ی انحصار توجه کنند. به طور خاص، آنسازی مارکس دربارهنظریه

                                                      
1 Monopoly Capital 
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ند، کاستدلال مارکس در این مورد که انحصار گرایشی برای افزایش مازاد ایجاد نمی

 مواجه شوند. 

داری او از اهمیت ی بحران اقتصاد سرمایهقانون مارکس برای نظریهجا که از آن

زین گی خود را برای دومی نیز جایمحوری برخوردار است، مکتب مانتلی ریویو نظریه

ی کنندهاست. به این معنا که تقاضای مصرف 1ی مصرف ناکافیکند. این نظریهمی

آلات، ری مولد )برای ماشینداناکارآمد، یک گرایش مزمن است؛ تقاضای سرمایه

نده کنتر از تقاضای مصرفتواند در درازمدت سریعوساز ساختمان و غیره( نمیساخت

به این ترتیب، گرایش مزمنی برای عقب ماندن تقاضای کل برای کالاها و رشد کند. 

. برآیند ناگزیر یا این است که رشد عرضه )تولید( ی آن وجود داردخدمات از عرضه

 های مکرری وجودیابد و یا این که افولکند کاهش میبه حدی که تقاضا تعیین می

 (11)کند. طور موقت با تقاضا متعادل میدارد که عرضه را به

رید ی خهای بنیادی این نظریه هیچ ارتباطی با افزایش انحصارهای چندجانبهبخش

( 2112:33چزنی، ی مانتلی ریویو )فاستر و مکطور که دو نویسندهش ندارد. همانو فرو

 اند:اخیراً نوشته

ی مستمر برای انباشت مشخص داری در طول تاریخ خود توسط رانهسرمایه

شود...از این رو، این نظام با تقاضای مؤثر ناکافی مواجه است: با موانعی برای مصرف می

 انجامد.گذاری مینعی برای سرمایهکه در نهایت به موا

اصطلاح مزمن تقاضا به کمبود در مقابل عرضه قرار است با به شیگرا ،نیبا وجود ا

 شیزابشود. با اف زیبدتر ن یانحصار یدارهیسرما طیدر شرا شیبه افزا« عرضه» شیگرا

که  یدیتول زانیو م شودیم ترشیب یمازاد، به اصطلاح مشکل مصرف ناکاف یحجم نسب

                                                      
1 underconsumptionist. 
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« جذب»و از قرار معلوم  دباییم شیافزا زیشود نینم یداریتوسط مصرف کنندگان خر

 .شودیدشوارتر م ایفزایندهتقاضا به صورت  گریمازاد توسط منابع د

اما چرا رشد انحصارها و انحصارهای چندجانبه موجب افزایش مازاد خواهد شد؟ این 

د که آیا قانون گرایش نزولی نرخ سوایناست که باید هنگام ارزیابی  پرسشی کلیدی

دهد، پاسخ داده موضوعیت خود را از دست می« داری انحصاریسرمایه»بر اثر ظهور 

 شود. 

ه ها اشاره کردند کباران و سوئیزی به این پرسش حیاتی مختصراً پاسخ دادند. آن

د( که نها چند شرکت بزرگ غالب هستصنایع انحصاری چندجانبه )صنایعی که در آن

یافته برای محصولات شرکتی های کاهشدهد، با قیمتهای تولید را کاهش میهزینه

های نزولی مداوماً داری انحصاری، هزینهتحت لوای سرمایه»همراه نیست. بنابراین، 

 ی خودبه نوبه سود یهاهیگسترش حاشهای سود است؛ و متضمن گسترش حاشیه

 «طور مطلق بلکه نسبت به درآمد ملی افزایش یافت.متضمن  تجمیع سودها است که نه به

ی نظام مازاد به صورت مطلق و نسبی گرایش به ی توسعهدر نتیجه»به این ترتیب، 

 هاست. ( این تمام پاسخ آن1311:21)باران و سوئیزی، « افزایش دارد.

ی وجود دارد. این سفسطه از این اشتباه ناش بیترک یسفسطهمتأسفانه، در این پاسخ 

شود که چیزی را که در سطح فردی درست است، در مورد کل هم صادق در نظر می

گوییم زیرا یک خطای منطقی است که استدلالی را که حاوی بگیریم. به این سفسطه می

ه عنوان ب کنند که سودسازد. باران و سوئیزی با این ایده شروع میآن است نامعتبر می

پس یابد. سها و صنایع فردی انحصار چندجانبه افزایش میسهم از ارزش محصول شرکت

ود باید به رسند که تجمیع سبا استفاده از سفسطه در ترکیب به راحتی به این نتیجه می

 عنوان سهمی از مجموع یعنی محصول ملی افزایش یابد. 

های انحصار چندجانبه از کتگیری نادرست است. حتی اگر تمام شراین نتیجه

های انحصار چندجانبه در رابطه با کل اقتصاد رشد مند شوند و بخشی سود بهرهحاشیه
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محصول نباید افزایش بیابد. به جای آن ممکن  مجموعارزش  کنند، مجموع سود نسبت به

و کاملاً –تر ی انحصارات چندجانبه به قیمت سود کماست که سودهای اضافه

 ها در بخش غیر انحصاری اقتصاد بیاید. توسط  شرکت -هشدجبران

گذارد و قانون گرایش نزولی نرخ سود بر مبنای مارکس بر احتمال دوم صحه می

داری ی او، استخراج کار مازاد از کارگران در تولید سرمایهآن وضع شده است. در نظریه

ه متنوع درآمدها است که بتنها منبع ارزش اضافی است و ارزش اضافی تنها منبع انواع 

سی کند یعنی کداری که ارزش اضافی تولید میسرمایه»گیرد. صاحبان اموال تعلق می

کند... در ادامه باید آن را با نشده را مستقیماً از کارگران استخراج میکه کار پرداخت

ل، ک دارانی تقسیم کند که کارکردهای دیگر در تولید اجتماعی را به عنوان یکسرمایه

جا که مجموع ( از آن199:219)مارکس، « عملی کند؛ با مالک زمین و سایر افراد.

، شودآید، مشخص میداری پدید میچه که در تولید سرمایهمقدار ارزش اضافی با آن

ر شود، تأثیای که بر اساس آن بین صاحبان اموال تقسیم میایجاد تغییر در شیوه

 ری از ارزش اضافیها موفق شوند بخش بزرگتی از آنگذارد. بنابراین، اگر برخنمی

 یابد. کل را بگیرند، سهم دیگران به همان اندازه کاهش می

ها، رشد انحصارها و علاوه بر این، باران و سوئیزی و دیگر اعضای مکتب آن

س کشند که مارکی متأخر به تصویر میانحصارهای چندجانبه را به عنوان یک پدیده

 یی مرکزی شدن سرمایه و تئوریزه کردن ادامهرا درک کند؛ او درباره نتوانست آن

های سهامی (  او ظهور شرکت211تا  222، صص 1روند آن بحث کرد. )مارکس، جلد 

افزایش انحصارات در »خاص را مورد بحث قرار داد و به این نکته اشاره کرد که به 

گذاری ی قیمترکس درباره( ما1991:519)مارکس، « انجامد.های مشخص میبخش

ی هبه نمونسرمایه انحصاری و تأثیرات آن با جزییات بحث کرد. دویست صفحه از 

های ی زمین و هزینهگذاری انحصاری اختصاص داده شده است: اجارهای از قیمتویژه

کشاورزی که اجاره جزئی از آن است. این چیزی نیست که ما معمولاً بعد از شنیدن 
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های زراعی کمیاب است و به جا که زمینکنیم اما از آنصار به آن فکر میی انحواژه

محصولات کشاورزی همیشه با قیمت انحصاری به فروش »راحتی تجدیدپذیر نیست، 

 ( 1991:192)مارکس، « رسد.می

 گذاریدر این مورد و به طور کلی، مارکس صریحاً هرگونه ارتباطی میان قیمت

بازی ». استدلال او همان برهان کندیانکار مانحصاری با مقدار کل ارزش اضافی را 

 گیرد:به کار می -که بالاتر مطرح کردم-را  1«حاصل جمع صفر

 

 ای یعیطب یمانند انحصارها ی..با مشکلاتنیانگیبا سود م اضافیارزش  ی]اگر[ برابر

که انحصار به طوری مواجه شود نیبر زم تیخصوص انحصار در مالکو به ،یمصنوع

ارزش  شده توسطهای تعیینپذیر شود... این به آن معنا نیست که محدودیتقیمت امکان

سادگی سهمی از سود کالا لغو شود. قیمت انحصاری برای محصولات مشخص به

شود. به طور تولیدکنندگان کالاهای دیگر با قیمت انحصاری منتقل میشده توسط تولید

غیرمستقیم، یک اختلال محلی در توزیع ارزش اضافی در میان سپهرهای گوناگون تولید 

)مارکس،  دهد.وجود دارد، اما این محدودیت خود ارزش اضافی را تحت تأثیر قرار نمی

1991:1111) 

وانایی انحصارها و انحصارهای چندجانبه برای به دست ی او تبنابراین، بر طبق نظریه

ی دارسرمایه»های رفتی سود بالاتر باعث افزایش مازاد به عنوان پیشآوردن حاشیه

گذارد. از این رو شود. این امر روی مجموع ارزش اضافی تأثیر نمینمی« انحصاری

ی مجموع به عنوان قانونی مربوط به رابطه–مارکس  نرخ سود ینزول شیقانون گرا

متضمن یک نظام رقابتی  -گذاری شدهایِ سرمایهارزش اضافی با مجموع ارزش سرمایه

                                                      
1 zero-sum game یا بازی مجموع صفر )حاصل جمع 

 کسانی گریشخص د انیشخص با ز کیاست که سود  یتیموقع انگریبصفر( 

سود صفر است. ایخالص ثروت  رییتغ جهیباشد، در نت  
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 تر رقابتی دوران مارکس موضوعیتداری بیشنیست. اگر این قانون نسبت به سرمایه

 داری انحصاری زمان ما نیز موضوعیت دارد. داشت، نسبت به سرمایه

ها علیه ( به مخالفت21تا  23، ص 1911) ی انحصاریسرمایهسوئیزی در  باران و

قانون خود پاسخ دادند. اما اعتراض مارکس در میان اعتراضاتی که پاسخ داده شد، وجود 

 ها به این اشاره نکردند. نداشت. آن

 

 بندیجمع
های مهم هداری از دوران مارکس تاکنون، جنبی سرمایهشود که توسعهاغلب ادعا می

مارکس را از موضوعیت انداخته است. این مقاله استدلال کرده است که این  سرمایه

ادعاها مبتنی بر کژفهمی و کژتفسیری سبک این کتاب است. این مقاله در ادامه به نقد 

 -فدریچی، اشپربر، باران و سوئیزی- ایهای برخی از متفکران برجستهدقیق استدلال

وی ی بازتولید نیرهای مارکس دربارهتلاش بودند تا موضوعیت نظریهپرداخته که در 

 نرخ سود را نفی کنند.  ینزول شیقانون گراو  کار

هدف من در این مقاله این نبوده است که این منتقدان )یا دیگران( را متقاعد کنم 

نم کهای خود محق هستند. اما گمان نمیها نسبت به نظریهکه حق با مارکس است. آن

های کلیدی وچرا حق داشته باشند ادعا کنند که جنبهچونهای بیدر غیاب استدلال

اشپربر،  ،یچیفدرموضوعیت خود را از دست داده است. به زعم من، نظرات  سرمایه

 . ی بسیار سست هستندزیباران و سوئ

 طور نشان داده شود کهخواهند اینبدون شک خوانندگان بسیاری هستند که می

 نیچرا که ا« خوانی ندارد.های مارکس همداری تغییر کرده و دیگر با تحلیلسرمایه»

 یبرا اندتویکه م یگفتمان»را به عنوان  هیکه سرما کندیم جادیآنها ا یبرا یهیامر توج

 کین و نه به عنوا نندیبب« به ما بدهد یاندازحاضر چشم طیدر شرا یدارهیمقابله با سرما
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دهیم با این اثر به ( با این حال، برخی از ما ترجیح می2111:51)سیم،  «یعقلان تیکل»

ا هعنوان یک تمامیت منطقی برخورد کنیم و برای ما اهمیت دارد که در مقابل حمله

وچرایی مواجه شویم که ثابت کند چونهای بیکه با استدلالمقاومت کنیم. مگر این

ها از دست داده است. در غیاب این استدلالموضوعیت خود را  سرمایههای کلیدی جنبه

ها نسبت به خودشان محق هستند، باید بر این موضع اصرار داشته باشیم که گرچه آن

 طور است. مارکس نیز نسبت به خودش همین

 

 

 هانوشتپی

ای که یادداشت فعلی ( انجام دادم. مقاله2113من بخشی از آن را در کلیمن ) .1

 نگاشته شده است. تا قسمتی برمبنای آن 

( نیز راهبرد مشابهی را اتخاذ کرده بود اما استدلال او مبهم 2111ایگلتون ) .2

خودِ مارکس کاملاً از ماهیت همواره متغیر نظامی که به چالش کشیده »است: 

های پیشین داری در دههبود، آگاهی داشت... پس چرا این واقعیت که سرمایه

ی اصلی هاعتبار کند که تغییر را جوهررا بی ایتغییرِ شکل داده باید نظریه

حال، مطمئنا وقوف مارکس به این واقعیت که بااین« داند؟خود می

کند، احتمال را که تغییرات مشخصی در نظام، ممکن داری تغییر میسرمایه

ی چیز به این بستگبرد. همهاست واقعاً تئوری او را نامربوط سازد از بین نمی

که مارکس تغییر رات مورد نظر از آن نوع هستند؛ نه به ایندارد که تغیی

 داری را به رسمیت شناخته است. سرمایه
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ند گویهای سیاسی و مادیِ ادعاهایی که میبرای دیدن مباحث مرتبط با پایه .3

، کل اثر( و 2112ی ارزش مارکس از درون متناقض است، به کلیمن )نظریه

 ( مراجعه کنید. 2111کلیمن )

چوب در چار سرمایهکنم تلاش برای گنجاندن به همین دلیل است که فکر می .4

نیست.  بستی بیششود که بناجباری است و ثابت می« منددیالکتیک نظام»

هایی که در آن ملاحظات جدلی ی کافی به روشها به اندازهبه زعمِ من آن

ن در کافی به ایکنند؛ زیرا به قگذارد، توجه نمیاثر می سرمایهبر ساختار 

ی تولید دهند که موضوع این کتاب نه فقط شیوهواقعیت اهمیت نمی

دارانه بلکه اقتصاد سیاسی مورد نقد آن است. من کاملاً موافقم که سرمایه

الگوی  کنم او تحمیلمند بود اما فکر نمیمارکس یک متفکر دیالکتیکِ نظام

 -را در دست داشته باشدکلید انگار که شاه–پیشینی روی موضوع کسی را 

 رمایهسکرد. او در ویراستِ دوم آلمانی اقدامی علمی یا دیالکتیکی تلقی می

با « موضوع-ی مناسب از حیات سوژهیک ارائه»کند: ( اشاره می1991:112)

که ساختار خود را از یک پژوهش تجربی و مفهومی « ساختِ پیشینی»

آورد،  خاص به دست می  موضوع-سوژهی جزییاتِ یک پیشینی درباره

 تفاوت دارد.

شود که با ارزش جا در معنای فنی آن استفاده میجا که اصطلاح ارزش در ایناز آن .5

ی مورد بحث هیچ ارتباطی با این ندارد که مصرفی )سودمندی( تفاوت دارد، مسئله

هست یا نه. همچنین ربطی « مندارزش»کار مولد زنان از لحاظ سودمندی و اعتبار 

د یا گیردهد مستقیماً پاداش مید انجام میبه این ندارد که کسانی که وظایف مول
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ت ها پرداخی مارکس، کار انواع مختلف کارگران که مستقیماً به آننه. در نظریه

 کند.  شود، ارزش ایجاد نمیمی

کند، ی کارهایی که کالاهای مصرفی کارگران را تولید میمن باید این نکته درباره .1

ریچی مخالفم. مشخصا این کار نیست که توان کنار بگذارم. با نهایت احترام، با فد

کند. به همین دلیل است که تولید خودرو، رانندگی تاکسی انجام کار را بازتولید می

نیست. این واقعیت که محصول )کالاهایی برای مصرف کارگران، خودروها( یک 

ر ای تولیدی برای فرآیند کار دیگر )بازتولید توان انجام کفرآیند کار به نهاده

شود، ما را از شناسایی دو فرآیند متمایز کار باز رانندگی تاکسی( تبدیل می

 دارد. نمی

رسد آن ( است. به نظر می1991کتاب ) 211ی ها از مارکس در صفحهقول نقل .2

زند که مارکس کار بازتولیدی قطعه منبع اتهامی است که فدریچی به مارکس می

توان بخرد و کاری که تولید این رگران میمزد کامصرف کالایی که دست»را به 

ای از بازتولید توان تقلیل داده است. مصرف کالاها تنها جنبه« کالاها نیاز دارد

انجام کار است که در این قطعه مورد بحث قرار گرفته است. با این حال این قطعه 

 قصد آن را ندارد که توصیف یا توضیحی برای این پرسش ارائه کند که چگونه

شود. هدف این قطعه این است که استدلال کند که توان انجام کار بازتولید می

، )مارکس« ای از تولید و بازتولید سرمایه است.مصرف فردی کارگر... جنبه»

( به بیان دیگر، مارکس یه جنبه از بازتولید توان انجام کار را برای طرح 1991:211

 با تقلیل دادن کل فرآیند بازتولیدگزیند. این ی مصرف برمییک نکته درباره

 نیروی کار به مصرف تفاوت دارد. 

ی کلاسیک خط اول حمله است. پاسخ ( بیانیه1911ی مورد ادعای اوکیشیو )قاعده .1

( حاوی یک مثال 2113( داده شده است. هاینریش )2، فصل 2112آن در کلیمن )
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(  2113سف و کونی )متاخر درباره خط دوم حمله است. کلیمن، فریمن، پاتس، گو

ه کند کبه این پاسخ دادند. لازم به ذکر است که این پاسخ از این ادعا دفاع نمی

دهندهِ کار  باید باعث نزول نرخ سود در بلند مدت شود. تغییرات تکنیکی کاهش

هد دکند اما در عوض توضیح میکند که مارکس چنین ادعایی نمیاین بحث می

 ولی دارد. که چرا میزان سود میل نز

چون  خوردکند که قانون مارکس شکست میچنین این ادعا را تکرار میاشپربر هم .9

باعث  ی کار  باید در بلندمدتدهندهکند که تغییرات تکنیکی کاهشاو اثبات نمی

 هم به آن اشاره کردم.( 1نزول نرخ سود شود. )در مورد 

 کشد. ریه را به نقد میهای تجربی و نظری این نظ( زمینه2112کلیمن ) 1فصل  .11

 منبع: 

 با عنوان ایمقالهی این متن ترجمه
 ""How Not to Evaluate the Relevance of Marx's Capital 

 منتشر شده است.  2111است که در سال 
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